AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl
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Ceny w skupie powoli zaczynają rosnąć. Można to zaobserwować
w przypadku ceny żyta 2020, która jest wyższa, niż pod koniec września.
Sprawdźmy, więc gdzie obecnie opłaca się sprzedać żyto.

Najwyższe ceny żyta 2020 wynoszą prawie 600 zł
Najwyższą cenę (540 – 570 zł) za żyto z tegorocznych zbiorów rolnicy otrzymają w firmie FPT Sp.
z o.o. Sp. k. (woj. pomorskie).
Podobną kwotę, a konkretnie 550 zł za tonę żyta oferuje PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. (woj.
lubuskie).
Skup żyta konsumpcyjnego po niemal identycznej cenie (530 – 550 zł) prowadzony jest także
przez Młyny Szczepanki. W tym przypadku ceny żyta 2020 są wyższe o 30 zł. Można to
zweryfikować na podstawie artykułu – Cena żyta pod koniec września.
Rolnicy mogą również sprzedać żyto w firmie INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp.
z o.o. (woj. mazowieckie), gdzie cena wynosi 550 zł za tonę.
O 20 zł mniej za żyto płaci firma GoodMills Polska Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny Młyn
Kamionka (woj. kujawsko – pomorskie).

Ceny żyta 2020 – mniej niż 500 zł
Skup żyta prowadzi w dalszym ciągu firma Ziarn – Pol (woj. pomorskie). Elewator Górki płaci
rolnikom nie więcej, niż 510 – 520 zł. Powyższa cena jest taka sama, jak dwa tygodnie temu.
O 10 zł niższą cenę oferuje rolnikom Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ”
w Stoisławiu S.A. (woj. zachodniopomorskie).
Żyto z tegorocznych zbiorów przyjmują także Fermy Woźniak, które jak wynika z notowań cen zbóż
skupują żyto po 460 – 480 zł w zależności od punktu skupu.
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Rynek żyta 2020 według resortu rolnictwa
Na przestrzeni tygodnia (21- 27 września br.) najwyższa cena żyta paszowego wynosiła 544
zł. Przez co tygodniowa zmiana cen osiągnęła wartość 0,6 %.
Natomiast żyto konsumpcyjne zaliczyło tygodniową zmianę ceny w wysokości 0,7 %, przy cenie
wynoszącej 523 zł.
Wynika to z analizy średnich cen żyta 2020 netto dostępnych w ZSRIR.
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